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Mācība procesa īstenošana Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestādēs 
 

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk IZM)  izstrādājusi “Ieteikumus mācību 
procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot 
epidemioloģisko situāciju Civid-19 laikā” (skatīt IZM tīmekļvietni: 
https://izm.gov.lv/images/Ieteikumi_mac_proc_organiz_270720.pdf vai 
https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4203-jaunais-macibu-gads-tiek-planots-klatiene).  

Ieteikumos norādīts, ka Izglītības iestādes vadība sadarbībā ar dibinātāju (un izglītības 
iestādes padomi) lemj par mācību procesa organizēšanas (tai skaitā, skolēnu/audzēkņu 
ēdināšana, transporta nodrošināšana uz/no izglītības iestādes u.c.) modificēšanu, lai pēc 
iespējas mazinātu skolēnu/audzēkņu un skolotāju inficēšanās riskus. Izglītības iestādes 
dibinātājs sadarbībā ar izglītības iestādi pieņem lēmumu par mācību procesa īstenošanu 
savā (-ās) izglītības iestādēs. Izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar dibinātāju (izglītības 
iestādes padomi) nosaka mācību procesa organizēšanas kārtību. 

Mācību procesa organizēšanai IZM piedāvā trīs iespējamos variantus: A modelis – 
mācības izglītības iestādē ar vai bez attālinātā mācību procesa elementiem; B modelis – daļēji 
attālinātas mācības jeb jauktās mācības (blended learning). C modelis – pilnībā attālinātas 
mācības. Mācību procesa īstenošanas iespējamie modeļi tiek izvēlēti atbilstoši izglītības 
iestādes apstiprinātam mācību darba organizācijas plānam, mācību stundu (nodarbību) 
sarakstam. Pārrunās ar novada skolu direktoriem ir notikusi vienošanās, ka mācības Ķeguma 
novada pašvaldības izglītības iestādēs tiks uzsāktas  klātienē (A modelis).  

A modelis– mācības izglītības iestādē ar vai bez attālinātā mācību procesa elementiem 
mācību personalizācijai, pašvadītas mācīšanās stiprināšanai vai digitālo prasmju attīstībai. Šo 
modeli izmanto, ja izglītības iestāde var nodrošināt visas epidemioloģiskās drošības prasības 
un iestādē nav konstatēti inficēšanās vai saslimšanas gadījumi. 1.–6.klašu posmā mācības 
izglītības iestādē tiek īstenotas bez attālinātā mācību procesa elementiem. Savukārt 7.–
12.klašu posmā izglītības iestāde mācības plāno un organizē izglītības iestādes telpās un 
paredz iespēju vienu dienu nedēļā mācībām patstāvīgi t.sk. attālināti. Skolēna/audzēkņa 
mācību darbs attālināti tiek organizēts, izmantojot dažādas mācību organizācijas formas, 
mācību metodes un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un var notikt izglītības 
iestādē, piemēram, bibliotēkā vai citā piemērotā telpā, kā arī ārpus tās. Tā iespējams 
personalizēt mācīšanos, kas vērsta uz skolēna iesaistīšanos un aktīvu mācīšanos atbilstoši 
savam mācīšanās tempam, vajadzībām un interesēm, savukārt skolotājam dodot iespējas 
strādāt ar dažādu zināšanu līmeņa skolēniem un diferencēt mācību saturu. Šāda prakse kļūst 
īpaši aktuāla, 2020./21.mācību gadā uzsākot jaunā lietpratības izglītības standarta īstenošanu 
7. un 10.klasēs. 

Izglītības likuma trešās daļas 4.punkts nosaka, ka Izglītības iestādes padome sniedz 
izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta 
sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu. 

28.07.2020. veikti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Civid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk 



 
 

– Noteikumi). Noteikumu 25.punkts nosaka, ka izglītības ieguves procesu organizē klātienē, 
ievērojot šo noteikumu 4.punktā noteiktos pamatprincipus (informēšana, distancēšanās, 
higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošās prasības. Ja, 
organizējot mācību procesu klātienē, nav iespējams izpildīt Noteikumu 7.7.apakšpunktā un II 
nodaļā noteiktās prasības, tās var nepiemērot. Noteikumu 26.punkts nosaka, ka Izglītības 
iestāde: 

26.1. nosaka kārtību un atbildīgos par Noteikumu 4.punktā noteikto pamatprincipu 
(informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem 
izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas 
organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu, 
laboratoriju un dienesta viesnīcu izmantošanu; 

26.2. iepazīstina ar Noteikumu 26.1.apakšpunktā minēto kārtību izglītojamos, viņu 
likumiskos pārstāvjus, darbiniekus un pakalpojumu sniedzējus, kā publisko šo kārtību iestādes 
vai dibinātāja tīmekļvietnē. 

Noteikumu 27.punkts nosaka, ka papildus Noteikumu 25. un 26.punktā noteiktajām 
prasībām ievēro šādus nosacījumus: 

27.1. izglītības iestādēs, izņemot koledžas un augstskolas, izglītības procesu atbilstoši 
izglītības iestādes dibinātāja lēmumam (valsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādē 
šādu lēmumu pieņem izglītības iestādes vadītājs) un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai 
daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti: 

27.1.1. lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, piemēram, koplietošanas telpās, kā arī 
organizējot izglītojamo plūsmu. Vispārējās izglītības iestādēs mācības attālināti var īstenot 7.–
12. klasē; 

27.1.2. ja izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam Slimību profilakses un 
kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus; 

27.1.3. ja pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur atrodas izglītības iestāde, vai 
teritorijās, ar ko tā robežojas, novērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai 
saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši Slimību profilakses un kontroles 
centra sniegtajai informācijai. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.08.2020. 
atzinumu; 

balsojot ar 13 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – 
nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. 2020./2021.mācību gadā Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestādes  (turpmāk – 
Izglītības iestādes) mācību procesu uzsāk klātienē, ņemot vērā Izglītības un zinātnes 
ministrijas ieteikumus mācību procesa organizēšanai Covid-19 laikā un citus valstī 
noteiktos drošības pasākumus.  

2. Līdz 2020.gada 27. augustam novada izglītības iestādēm izstrādāt kārtību par mācību 
procesa organizēšanu atbilstoši izvēlētajam A modelim, vadoties no Izglītības un 
zinātnes ministrijas izstrādātajiem Ieteikumiem mācību procesa organizēšanai 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju 
Covid-19 laikā (pievienoti šī lēmuma pielikumā, kā arī skatāmi lēmuma ievaddaļā 
minētajā tīmekļvietnē). 

3. Līdz 2020.gada 27.augustam Izglītības iestādēm izstrādāt iekšējās kārtības noteikumus 
par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasību nodrošināšanu un ievērošanu 
izglītības iestādē. 



 
 

4. Pilnvarot Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājus, vadoties no 
Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātājiem “Ieteikumi mācību procesa 
organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot 
epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā” ar saviem rīkojumiem operatīvi noteikt 
papildu ierobežojumus un/vai iestādes darbiniekiem un izglītojamiem saistošas rīcības 
kārtības epidemioloģiskās situācijas saasinājumu gadījumos.  

5. Ar izstrādāto mācību procesa organizēšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumiem 
par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasību nodrošināšanu un ievērošanu 
Izglītības iestādes informē izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus, darbiniekus un 
pakalpojumu sniedzējus, kā arī šo informāciju publisko Izglītības iestādes un Izglītības 
iestādes dibinātāja tīmekļvietnē.  

6. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu novada pašvaldības Izglītības 
iestādēm un pašvaldības speciālistei izglītības jautājumos. 

 
 

Sēdes vadītājs  (Personiskais paraksts)                                   R.Ūzuls 
21.08.2020. 
datums 
 


